FAKTIEM IR
NOZĪME
Eiropas Komisija atbild
uz valsts mēroga apspriešanos
Ungārijā

Ungārijas valdība 2017. gada aprīlī uzsāka valsts mēroga apspriešanos ar visām Ungārijas
mājsaimniecībām, kas tika nodēvēta “Stop Brussels” (“Apturēt Briseli”) un koncentrējas uz
sešiem konkrētiem jautājumiem. Vairāki apspriešanās laikā paustie apgalvojumi un pieņēmumi
ir faktu ziņā aplami vai visnotaļ maldinoši. Eiropas Komisija vēlētos ieviest skaidrību –
pamatojoties uz neapgāžamiem faktiem.
Eiropas Savienība nav un nekad nav bijusi tikai “Brisele”, bet gan projekts, kuru virza un
izstrādā tās dalībvalstis, no kurām katra, ieskaitot Ungāriju, ir vienpusēji un demokrātiski
izlēmusi, ka šis ir tas virziens, kuru tā vēlas pieņemt. Ikviena no šīm dalībvalstīm, ieskaitot
Ungāriju, uzņemas gan atbildību, gan laurus par kopīgi pieņemtajiem lēmumiem.
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APLAMS APGALVOJUMS: “Brisele vēlas
pakalpojumu maksas samazinājumu”
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PATIESĪBA: Komisijai un Ungārijas valdībai ir kopīgs mērķis – lai
mājsaimniecībām būtu cenu ziņā pieejama energoapgāde. Labākais veids, kā to
panākt, ir izveidot konkurētspējīgus enerģētikas tirgus un sekmēt
energoefektivitāti un inovāciju, un sadarboties Eiropas līmenī, lai nodrošinātu
energoapgādes drošību.
Funkcionējoši tirgi piedāvā cilvēkiem izvēli starp piegādātājiem, kuri konkurē par zemākām cenām
un labākiem pakalpojumiem. Ungārijas uzņēmumi, kas iepērk un pārdod enerģiju konkurētspējīgos
tirgos, spēj izmantot un piedāvāt zemākas elektroenerģijas cenas. Citās ES valstīs, kurās
elektroenerģijas cenas netiek regulētas, mājsaimniecību klientiem elektroenerģijas cenas ir kritušās.
Turklāt dalībvalstis var izmantot citus līdzekļus, nevis regulētas cenas, lai samazinātu komunālo
pakalpojumu maksas.
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APLAMS APGALVOJUMS: “Brisele vēlas piespiest Ungāriju ielaist nelegālos imigrantus”
PATIESĪBA: Eiropas Savienība apkaro neatbilstīgo migrāciju un palīdz dalībvalstīm
pārvaldīt to ārējās robežas.
Eiropas jaunā Robežu un krasta apsardze stiprinās kopīgos Eiropas centienus efektīvāk pārvaldīt
robežas. Lai risinātu problēmas cēloni, ES arī sadarbojas ar valstīm, no kurām migranti ierodas vai
caur kurām tie ceļo. Piemēram, ES un Turcijas paziņojuma rezultātā Grieķijā par 98 % samazinājās
ieceļotāju skaits. Mēs arī strādājam pie tā, lai uzlabotu to neatbilstīgo migrantu atgriešanas rādītāju,
kuriem nav tiesību uzturēties Eiropā.
Neatbilstīgā migrācija ir jānošķir no patvēruma meklēšanas. Attiecībā uz patiesiem patvēruma
meklētājiem Eiropas Savienība pilda visu demokrātisko valstu starptautiskos pienākumus aizsargāt
cilvēkus – vīriešus, sievietes un bērnus –, kuriem kara dēļ ir bijis jāpamet savas mājas. Tā kā Eiropa
tagad ir vieta, kurā visiem mūsu pilsoņiem ir iespēja brīvi pārvietoties un dzīvot un strādāt citās
valstīs, tad atbildība par pamata cilvēktiesību ievērošanu tiek dalīta dalībvalstu starpā. Ministru
padome, kurā Ungārijai ir taisnīgas iespējas paust savu viedokli līdzās citām valdībām, ir noteikusi
nosacījumus patvēruma meklētāju cieņpilnai uzņemšanai un taisnīgam tiesiskajam procesam.
Komisija ierosināja pārcelt līdz 54 000 patvēruma meklētāju no Ungārijas uz citām dalībvalstīm,
bet Ungārijas valdība iebilda pret šo priekšlikumu. Ungārija tādējādi tiek aicināta uzņemt ļoti
ierobežotu skaitu patvēruma meklētāju (1294), nevis “nelegālo imigrantu”, no divām visvairāk
noslogotajām dalībvalstīm – Grieķijas un Itālijas. Šie cilvēki ir rūpīgi identificēti un ietver tikai tos,
kuriem ir augstas izredzes būt patiesi tiesīgiem saņemt bēgļa statusu. Pārcelšana notiek, ievērojot
rūpīgu procedūru un drošības pārbaudes, ko veic nākamā uzņēmēja valsts.

APLAMS APGALVOJUMS: “Nelegālos imigrantus, kuri dodas uz Ungāriju, rosina
veikt nelikumīgas darbības ne tikai cilvēku tirgotāji, bet arī dažas starptautiskas
organizācijas”
PATIESĪBA: Eiropas Savienībā ir absolūta neiecietība pret cilvēku tirdzniecību, un
tā ir daudzu gadu garumā rīkojusies, lai apkarotu šo ekspluatējošo noziegumu.
Dzīvību glābšana jūrā un neaizsargātu cilvēku aprūpēšana, kuri bēg no asinsizliešanas un kara un
kuriem ir nepieciešama starptautiska aizsardzība, nav tas pats, kas neatbilstīgas migrācijas
sekmēšana. Nav pierādījumu tam, ka NVO sadarbotos ar noziedzīgiem kontrabandas tīkliem, lai
palīdzētu migrantiem ieceļot ES. Jebkādu aizdomu gadījumā dalībvalstīm, nevis ES, ir pilnvaras
veikt izmeklēšanu. Ungārijai ir tiesības sagaidīt, ka tās tiesību akti tiek ievēroti, un Komisija un ES
aģentūras, piemēram, Eiropols, to pilnībā atbalsta.
Nevalstiskās organizācijas (NVO) un citas starptautiskās organizācijas, gluži pretēji, ir vienas no
visuzticamākajām un vērtīgākajām partnerēm bēgļu krīzes risināšanā. Tās patvēruma meklētājiem
piedāvā informāciju un juridiskas konsultācijas, kā arī nodrošina uzņemšanas un aprūpes iespējas,
palīdzot atvieglot dalībvalstu slogu.

APLAMS APGALVOJUMS: “Ungārijā darbojas arvien vairāk no ārvalstīm atbalstītu
organizāciju ar mērķi nepārredzamā veidā iejaukties Ungārijas iekšējās lietās”
PATIESĪBA: Nosacījumi, saskaņā ar kuriem nevalstiskās organizācijas (NVO) veic
savas darbības, principā ir valsts tiesību aktu jautājums. Eiropas Savienībai, no
savas puses, ir stingri noteikumi par pārredzamību un Eiropas iestāžu lobēšanu.
NVO ir svarīga pilsoniskās sabiedrības sastāvdaļa un nodrošina vērtīgu atbalstu demokrātiskai
pārvaldes sistēmai. ES iestādes līdzīgi kā valstu valdības un starptautiskās organizācijas visā
pasaulē uztur atklātu, pārredzamu un regulāru dialogu ar pilsonisko sabiedrību. Dažkārt tās piekrīt
ES politikai un dažkārt – nē, bet mēs nekad nebaidāmies skaidrot savu darbu un ļaut tām darīt
savējo, un būtu labi, ja arī valsts līmenī šai diskusijai būtu atvēlētas tādas pašas iespējas.
Ikvienai struktūrai, kas vēlas ietekmēt ES politiku, tiekoties ar iestādēm, ir jāatklāj savs budžets par
pēdējo finanšu gadu, tostarp no ES saņemtā finansējuma apjoms. ES noteikumi par pārredzamību
attiecas uz visām interešu grupām un attieksme pret visiem ir vienāda. Šī pārredzamība ļauj
sabiedrībai – gan Ungārijā, gan visā ES – spriest par mūsu darbu, un šī sabiedriskā diskusija palīdz
veidot stiprāku demokrātiju.
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APLAMS APGALVOJUMS: “Brisele kritizē mūsu darbvietu radīšanas pasākumus”
PATIESĪBA: Ne Komisija, ne Eiropas Savienība nekritizē Ungārijas darbvietu
radīšanas politiku.
Gluži otrādi, ES plaši atbalsta darbvietu radīšanu Ungārijā, piemēram, ar reģionālās politikas
finansējuma palīdzību vien piešķirot Ungārijai vairāk nekā 21 miljardu eiro izaugsmes un darbvietu
atbalstam laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam. Ungārijas iestādes ir ziņojušas, ka tas ir palīdzējis
radīt vairāk nekā 150 000 darbvietu. Junkera plāna Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF)
ietvaros
līdz šim 26 miljoni eiro ir veltīti operācijām Ungārijā, kas, kā paredzams, valstī radīs kopējās
investīcijas 626 miljonu eiro apmērā. ES ir ļoti svarīgs finansējuma avots. Laikposmā no 2007. līdz
2013. gadam ES finansēja 57 % no visām valdības kapitāla investīcijām Ungārijā (augstākais
rādītājs ES). Ir paredzēts, ka Ungārija laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam saņems ES investīcijas
vairāk nekā 25 miljardu eiro apmērā, kas ir pielīdzināms
368 eiro uz vienu Ungārijas iedzīvotāju gadā.
Turklāt Ungārijas valdība ir atbildīga pati par savas valsts ekonomikas politiku. ES tiesības tikai
paredz ekonomikas politikas koordināciju dalībvalstu starpā. Jebkuras politikas vadlīnijas apspriež un
par tām vienojas visu dalībvalstu finanšu ministri vai nodarbinātības ministri ar Ungārijas valdības
pilnīgu līdzdalību.

APLAMS APGALVOJUMS: “Brisele kritizē mūsu valsti nodokļu samazinājumu dēļ”
PATIESĪBA: Eiropas Komisija neiejaucas valsts nodokļu politikā, kā arī tā nerosina
to darīt. Par ES nodokļu noteikumiem ir vienprātīgi jāvienojas visām dalībvalstīm,
kas nozīmē, ka visus pašreiz spēkā esošos noteikumus ir apstiprinājusi Ungārijas
valdība.
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likmju un ienākuma nodokļu likmju noteikšana ir katras dalībvalsts
suverēnās tiesības, un ES nav nodoma iejaukties šajā jomā. Par visiem ar nodokļiem saistītajiem
jautājumiem ES var vienoties tikai tad, ja tam piekrīt visas dalībvalstis, ieskaitot Ungāriju. Kaut arī
ES dalībvalstis ir vienojušās tikai par PVN minimālo līmeni, Ungārijas valdība ir nolēmusi noteikt
likmi 27 % apmērā. Tā ir augstākā PVN likme visā ES.
ES minimālā nodokļa noteikumus var grozīt tikai tad, ja tam piekrīt visas dalībvalstis, tāpēc nevar
būt nekādu izmaiņu bez Ungārijas valdības piekrišanas. Ungārija ir pieņēmusi samazinātu PVN likmi
interneta pakalpojumiem, kas ir pretrunā noteikumiem, kuriem Ungārija ir piekritusi ES līmenī.
Tāpēc Komisija ir atgādinājusi Ungārijai par noteikumiem, kuriem tā ir piekritusi. Komisija šogad
izstrādās priekšlikumus par to, lai dalībvalstīm būtu lielāka rīcības brīvība PVN likmju noteikšanā.
Tam būs nepieciešams visu dalībvalstu vienbalsīgs atbalsts.

